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საქართველოს ანტიკორუფციული მაჩვენებლები უარესდება 

2019-2020 წლებში საქართველო რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებულ 

რეიტინგში მოხვდა. ყველა მათგანი მიუთითებს ქვეყანაში კორუფციის მდგომარეობის 

გაუარესებაზე, რის ერთ-ერთ მიზეზად მაღალი დონის კორუფცია სახელდება.  

Trace International1-ის მიერ გამოქვეყნებული ბიზნესის კორუფციის რისკის ინდექსის მიხედვით 

2019 წელს საქართველო 200 ქვეყანას შორის 27-ე ადგილზეა 26 ქულით, რომელიც ბიზნესში 

კორუფციის რისკს განსაზღვრავს. აღნიშნული მაჩვენებელი 2018 წლის იდენტურია  და 

გაუარესებულია 2017 წლის მონაცემებთან შედარებით, როცა საქართველო 200 ქვეყანას შორის 25-ე 

ადგილს იკავებდა 23 ქულით. ამ მონაცემების მიხედვით, ბოლო სამი წლის განმავლობაში ბიზნესის 

კორუფციის რისკმა ქვეყანაში 3 ქულით მოიმატა, ხოლო საერთაშორისო რეიტინგში საქართველოს 

მდგომარეობა ორი ადგილით გაუარესდა.  

 

საერთაშორისო დონეზე ბიზნესში კორუფციული რისკების ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი ახალ 

ზელანდიაში გამოვლინდა და 4 ქულით შეფასდა, ხოლო ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 

დაფიქსირდა სომალიში, სადაც ბიზნესის კორუფციული რისკი 94 ქულით იქნა შეფასებული.  

Trace International-ის ბიზნესის კორუფციის რისკის მატრიცა კორუფციის მრავალმხრივ ბუნებას 

შეისწავლის ოთხი მიმართულებით, საიდანაც თითოეულს ორი ან სამი ქვე-მიმართულება აქვს: 

პირველი მიმართულება: კორუფციის შესაძლებლობის რისკი (საქართველო - 16 ქულა) – 

მოიაზრება ბიზნესის ურთიერთობა ხელისუფლებასთან, ხელისუფლებისთვის ქრთამის 

გადახდის მოლოდინი და რეგულირების ტვირთი.  

მეორე მიმართულება: კორუფციული რისკების აღკვეთა (საქართველო - 37 ქულა) - 

მოაზრება კორუფციის მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულება და ხელისუფლების მიერ 

ანტიკორუფციული პოლიტიკის გატარება. 

მესამე მიმართულება: გამჭვირვალობა (საქართველო - 31 ქულა) - მოიაზრება 

ხელისუფლების მმართველობითი ფუნქციების გამჭვირვალობის ხარისხი, სამოქალაქო 

სექტორის გამჭვირვალობა და სიჯანსაღე. 

                                                           
1  Trace International არაკომერციული/არამომგებიანი ბიზნეს-ასოციაციაა, რომელიც 2001 წელს შეიქმნა ამერიკის 
შეერთებულ შტატებში იმ მიზნით, რომ დახმარება გაუწიოს კერძო სექტორს (ბიზნეს კომპანიებს და დაკავშირებულ 
პირებს) ანტიკორუფციული პოლიტიკის გატარებაში https://www.traceinternational.org/.  
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მეოთხე მიმართულება: ზედამხედველობა (31 ქულა) - მოიაზრება სამოქალაქო 

საზოგადოების შესაძლებლობები (ადამიანური რესურსი და სხვა), რომ განახორციელოს 

ზედამხედველობა, სამოქალაქო ჩართულობა, მედიის ხარისხი და დამოუკიდებლობა.  

საქართველომ ზემოთ განხილული ოთხი მიმართულებიდან ყველაზე დაბალი ქულა (16) 

კორუფციის შესაძლებლობაში აიღო, რაც ნიშნავს, რომ ამ მიმართულებაში ყველაზე დაბალი რისკი 

ფიქსირდება. ყველაზე მაღალი რისკი ფიქსირდება და, შესაბამისად, ოთხიდან ყველაზე მაღალი 

ქულით შეფასდა კორუფციული რისკების აღკვეთის მიმართულება (37 ქულა). რაც შეეხება 

გამჭვირვალობისა და ზედამხედველობის მიმართულებებს, ორივე მათგანი თანაბარი ქულით 

შეფასდა (31-31 ქულა). 

 

Trace International-ის ბიზნესის კორუფციის რისკის ინდექსის მიხედვით ყველაზე დაბალი 

კორუფციული რისკის ქვეყნებად შეფასდნენ და პირველ ათეულში მოხვდნენ ახალი ზელანდია, 

ნორვეგია, დანია, შვედეთი, ფინეთი, გაერთიანებული სამეფო, ნიდერლანდები, კანადა, გერმანია 

და ჰონგ-კონგი.  

საქართველოს მეზობელ ქვეყნებსა და აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში საუკეთესო ქულა ჩეხეთის 

რესპუბლიკამ მიიღო და საერთაშორისო რეიტინგში 34-ე ადგილზე მოხვდა, ხოლო ყველაზე მაღალი 

რისკი დაფიქსირდა თურქეთში, რომელმაც 123-ე ადგილი დაიკავა.  

World Justice Project2 (WJP)-ის კანონის უზენაესობის ინდექსის მიხედვით საქართველო 2019 

წელს 126 ქვეყანას შორის 41-ე ადგილზეა 0.61 ქულით, კორუფციისგან თავისუფლების 

მიმართულებაში კი - 24-ე ადგილზეა 0.70 ქულით.  

WJP კანონის უზენაესობის ინდექსის შეფასება ეყრდნობა ადგილობრივი მოსახლეობის და 

ექსპერტების აღქმას და გამოცდილებას და შეფასებას ახდენს რვა ფაქტორის გათვალისწინებით, 

                                                           
2 The World Justice Project (WJP) დამოუკიდებელი, მულტიდისციპლინური ორგანიზაციაა, რომელიც მსოფლიოს მასშტაბით 

კანონის უზენაესობის განმტკიცებისთვის მუშაობს. ორგანიზაცია 2006 წელს შეიქმნა ამერიკის ადვოკატთა ასოციაციის 
პრეზიდენტის ინიციატივით და 2009 წელს არაკომერციულ/არამომგებიან ორგანიზაციად გარდაიქმნა.  
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საიდანაც ერთ-ერთს კორუფციისგან თავისუფლება წარმოადგენს. ქვეყნები ფასდება 0-დან 1-მდე 

ქულით, საიდანაც ერთი ქულა საუკეთესო შეფასებაა.  

კორუფციისგან თავისუფლების მიმართულებაში ხელისუფლების ოთხი შტო შეფასდა, საიდანაც 

საქართველოში კორუფციისგან ყველაზე ნაკლებად თავისუფალ შტოდ იქნა მიჩნეული და 

შესაბამისად ყველაზე დაბალი ქულით შეფასდა საკანონმდებლო ხელისუფლება (0.55 ქულა), 

ხოლო კორუფციისგან ყველაზე თავისუფალ ინსტიტუტებად პოლიცია და ჯარი იქნა მიჩნეული და 

0.90 ქულით შეფასდა. სასამართლო ხელისუფლებამ 0.74 ქულა მიიღო, ხოლო აღმასრულებელმა 

ხელისუფლებამ - 0.66.  

 

2017-2018 წლების WJP-ის კანონის უზენაესობის ინდექსის მიხედვით საქართველო 113 ქვეყანას3 

შორის 38-ე ადგილს იკავებდა 0.61 ქულით, ხოლო კორუფციისგან თავისუფლების მიმართულებაში 

23-ე ადგილზე იყო 0.71 ქულით. როგორც ვხედავთ, ბოლო სამი წლის განმავლობაში საქართველოს 

ქულა კორუფციისგან თავისუფლების მიმართულებაში შემცირდა და ქვეყანამ საერთაშორისო 

რეიტინგშიც ერთი საფეხურით უკან გადაინაცვლა.  

                                                           
3 რეიტინგებში ცვლილებები დაანგარიშებული იქნა 2017-2018 წლებში შეფასებული 113 ქვეყნის შედეგების იმავე 113 

ქვეყნის 2019 წლის შედეგებთან შედარებით, ხოლო ცალკე იქნა დაანგარიშებული ახალი 13 ქვეყნის მონაცემები. ეს ახალი 
ქვეყნებია: ალჟირი; ანგოლა; ბენინი; კონგოს დემ. რესპ .; გვინეა; მალი; მავრიტანია; მავრიკი; მოზამბიკი; ნამიბია; ნიგერია; 
რუანდა; და ტოგო.  
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WJP – ის შეფასებით ათ საუკეთესო შედეგის მქონე ქვეყანას წარმოადგენს დანია, ნორვეგია, ფინეთი, 

შვედეთი, ნიდერლანდები, გერმანია, ავსტრია, ახალი ზელანდია, კანადა და ესტონეთი.  

საქართველოს მეზობელ და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს შორის საუკეთესო ქულა ჩეხეთის 

რეპუბლიკამ აიღო (0.73) და საერთაშორისო რეიტინგში მე-19 ადგილზე მოხვდა, ხოლო ყველაზე 

დაბალი შეფასებით (0.42) თურქეთი 109-ე ადგილზეა.  

Transparency International 4  (TI)-ის კორუფციის აღქმის ინდექსის მიხედვით 2019 წელს 

საქართველო 180 ქვეყანას შორის 44-ე ადგილზეა 56 ქულით, რაც გაუარესებული მაჩვენებელია წინა 

წელთან შედარებით, როცა საქართველო 180 ქვეყანას შორის 58 ქულით 41-ე ადგილს იკავებდა.   

 

კორუფციის აღქმის ინდექსი მონაცემებს იღებს და ამუშავებს სხვადასხვა წყაროდან, რომლებიც 

შეისწავლიან მეწარმეების და ექსპერტების აღქმებს საჯარო სექტორში კორუფციასთან 

                                                           
4 Transparency International დამოუკიდებელი საერთაშორისო ორგანიზაციაა, რომელიც 1993 წელს შეიქმნა კორუფციის 

წინააღმდეგ საბრძოლველად. ორგანიზაციის ოფისები მსოფლიოს 100-ზე მეტ ქვეყანაშია განთავსებული. 

0.71 0.7

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

2017-2018 2019

კორუფციისგან თავისუფლების მაჩვენებელი

58 56

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2018 2019

კორუფციის აღქმის მაჩვენებელი



5 
 

დაკავშირებით. აღნიშნული ინდექსის მიხედვით ქვეყნები 0-დან 100 ქულამდე სისტემით ფასდება, 

საიდანაც 100 ნიშნავს კორუფციის არარსებობას, 0 კი - კორუფციის მაღალ დონეს. საერთაშორისო 

რეიტინგში საშუალო ქულაა 43, ხოლო აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის რეგიონში - 35.  

საერთაშორისო დონეზე საუკეთესო მაჩვენებლები აქვთ და შესაბამისად, პირველ ათეულში შედიან 

დანია, ახალი ზელანდია, ფინეთი, სინგაპური, შვედეთი, შვეიცარია, ნორვეგია, ნიდერლანდები, 

გერმანია და ლუქსემბურგი.   

კორუფციის აღქმის ინდექსის თანახმად, აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის რეგიონში, 

რომელსაც მიეკუთვნება საქართველოც, პრობლემას წარმოადგენს ძალაუფლების არასათანადო 

გამიჯვნა, სახელმწიფო რესურსების არამიზნობრივი ხარჯვა საარჩევნო მიზნებისთვის, 

პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების გამჭვირვალობის ნაკლებობა. სახელმწიფო 

ხელისუფლების კერძო პირის ხელში თავმოყრა რეგიონის ქვეყნებისთვის ერთ-ერთ მთავარ 

პრობლემად რჩება.  

Heritage Foundation 5 -ის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის მიხედვით 2019 წელს 

საქართველო 180 ქვეყანას შორის 75.9 ქულით მე-16 ადგილს იკავებს, ხოლო ევროპის ქვეყნებს 

შორის მე-8 ადგილზეა. მართალია, 2018 წელს საქართველო საერთაშორისო რეიტინგში იმავე 

ადგილს იკავებდა, თუმცა, მისი ქულა წინა წელთან შედარებით მცირედით გაუარესდა (-0.3). 

ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი ქვეყნებში ოთხი მნიშვნელოვან ფაქტორზე ამახვილებს 

ყურადღებას: კანონის უზენაესობა, მთავრობის ზომა, რეგულირების ეფექტიანობა და ბაზრის 

ღიაობა.  

Heritage Foundation-ის ანალიზის მიხედვით, საქართველოს ქულის კლება გამოიწვია სასამართლო 

ხელისუფლების ეფექტიანობის მკვეთრმა შემცირებამ, ხელისუფლების კეთილსინდისიერების 

მიმართულებაში აღებულმა დაბალმა ქულამ და მონეტარული თავისუფლების სიდიდემ, რომელიც 

აღემატება ფინანსური თავისუფლების სარგებელს. ამავე დოკუმენტის თანახმად, მართალია, 

საქართველომ წვრილმანი კორუფციის ბრძოლის მიმართულებით წარმატებას მიაღწია, მაგრამ 

ქვეყანში ოფიციალურ პირებთან დაკავშირებული მაღალი დონის კორუფცია კვლავ პრობლემად 

რჩება. 

2019 წელს საუკეთესო შედეგების მქონე ქვეყნების პირველ ათეულში მოხვდნენ ჰონგ-კონგი, 

სინგაპური, ახალი ზელანდია, შვეიცარია, ავსტრალია, ირლანდია, გაერთიანებული სამეფო, კანადა, 

არაბეთის გაერთიანებული საამიროები და ტაივანი.  

IDFI კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს, რომ კორუფციის წინააღმდეგ მებრძოლი უწყებების 

დამოუკიდებლობა არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სტანდარტი, რასაც საერთაშორისო 

ხელშეკრულებები, კონვენციები, სახელმძღვანელოები, თუ რეკომენდაციები აწესებენ. სწორედ 

ასეთი უწყებების დამოუკიდებლობა უზრუნველყოფს კორუფციის წინააღმდეგ ეფექტიან ბრძოლას, 

ანგარიშვალდებულებას, გამჭვირვალობის მაღალ ხარისხს და, შესაბამისად, მაღალ 

საზოგადოებრივ ნდობას. 

                                                           
5  The Heritage Foundation ამერიკის შეერთებული შტატების ყველაზე მსხვილი კვლევითი და საგანმანათლებლო 

ინსტიტუტია, რომელიც 1973 წელს დაარსდა და საჯარო პოლიტიკის საკითხებზე მუშაობს. 
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საქართველოს კორუფციასთან ბრძოლის პრაქტიკის ანალიზი ცხადყოფს, რომ კორუფციასთან 

მებრძოლ არსებულ უწყებებში სწორედ მათი დამოუკიდებლობის საკითხია ყველაზე პრობლემური. 

არსებული ანტიკორუფციული სისტემის ხარვეზების შესახებ IDFI უკვე დიდი ხანია საუბრობს 

სხვადასხვა ფორმატში.  

უფრო მეტიც, ევროკავშირის პარლამენტის ანგარიშში ხაზგასმულია, რომ მაღალი დონის კორუფცია 

ქვეყანაში სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს. ამასვე აღნიშნავს საერთაშორისო გამჭვირვალობა 

აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის ქვეყნებში ანტიკორუფციული მექანიზმების შესახებ 

კვლევაში და მიუთითებს, რომ საჭიროების მიუხედავად, ხელისუფლებამ დღემდე არ შექმნა 

დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სააგენტო. 

აქედან გამომდინარე, IDFI აუცილებლად მიიჩნევს ისეთი დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული 

სამსახურის შექმნას, რომელსაც ექნება საზოგადოების ნდობა, დამოუკიდებლობის მაღალი 

ხარისხი და შესაბამისი კვალიფიკაცია იმისათვის, რომ გამოიძიოს მაღალი დონის კორუფციის 

შემთხვევები და პასუხი გასცეს საზოგადოებაში დაგროვილ ლეგიტიმურ შეკითხვებს.  

IDFI მიიჩნევს, რომ კორუფციის პრევენციის მიზნით ასევე უმნიშვნელოვანესია საქართველომ 

პირნათლად შეასრულოს კორუფციის წინააღმდეგ მებრძოლი საერთაშორისო ინსტიტუტების 

რეკომენდაციები. 2019 წლის მდგომარეობით ევროსაბჭოს კორუფციის წინაღმდეგ 

სახელმწიფოთა ჯგუფის კორუფციის პრევენციასთან დაკავშირებული რეკომენდაციების 70% 

საქართველოს მიერ სრულად შესრულებული არ არის.  

  

https://idfi.ge/ge/recommendations_received_by_georgia_with_regard_corruption_prevention_remain_not_fully_implemented


7 
 

გამოყენებული წყაროები: 

World Justice Project 2018-2019 Rule of Law Index  

World Justice Project 2018-2019 Rule of Law Index  

Corruption perception Index 2019 

Corruption perception Index 2018 

2019 Index of Economic Freedom 

2018 Index of Economic Freedom 

2019 Index of Economic Freedom - Georgia 

European Parliament resolution of 14 November 2018 on the implementation of the EU Association 
Agreement with Georgia (2017/2282(INI)) 

Eastern Europe & Central Asia: Weak Checks and Balances Threaten Anti-Corruption Efforts, 2019 

IDFI, საქართველოს მიერ კორუფციის პრევენციასთან დაკავშირებით მიღებული რეკომენდაციების 
70% სრულად შესრულებული არ არის.  

https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/ROLI-2019-Reduced.pdf
https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/wjp-rule-law-index-2017%E2%80%932018
https://www.transparency.org/cpi2019
https://www.transparency.org/cpi2018
https://www.heritage.org/index/ranking
https://www.heritage.org/index/pdf/2018/book/index_2018.pdf
https://www.heritage.org/index/pdf/2019/countries/georgia.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0457_EN.html?redirect
https://www.transparency.org/news/feature/weak_checks_and_balances_threaten_anti_corruption_efforts_across_eastern_eu?fbclid=IwAR3LHggmGF0S75fTlaEzxMMoUmBhiTkfUjzgCl5BmR12mkMFCX5vv284dsE
https://idfi.ge/ge/recommendations_received_by_georgia_with_regard_corruption_prevention_remain_not_fully_implemented

